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با مرکز مخابراتی را نشــان میدهد .خاموش یا قرمز بودن این چراغ ،یعنی کابل و پورتها بهدرســتی
تلفن تح

ترسناکترین جملهای که شنیدی؟

متصل نشدهاند .باید خط تلفن را بررســی کنید تا مطمئن شــوید قطعی یا نویز ندارد .معموال «اسپلیتر»
ســر راه خط تلفن و مودم قرار میگیرد تا از پارازیتهای احتمالی جلوگیــری کند .اگر چراغ «»internet
چشمک میزند ،یعنی به شبکه جهانی اینترنت متصل هســتید و برای عیبیابی باید با پشتیبانی مودمتان
تماس بگیرید تا مشکل از مرکز مخابراتی برطرف شود »LAN« .ارتباط فیزیکی مودم با رایانه را نشان میدهد.
مودمهای وایفای ،چراغ « »wirelessهم دارند .اگر دســتگاهی بدون سیم به وایفای شما وصل شدهباشد،
این چراغ چشمک میزند .بسته به اینکه با  LANیا  wirelessبه اینترنت وصل شدهباشید ،علت قطعی اینترنت
را باید در کابل  LANیا وایفایتان جستوجو کنید.

خودم :وقیت به ییک خورایک تعارف یمکمن و میگه من
میل ندارم ،فقط یه لقمه بریمدارم!

خودت بساز

پرونده های مجهول

موجودات ماورایی در تیررس دوربین های مدار بسته

مروری بر چند فیلم ترسناک و عجیب که دوربینهای مداربسته ضبط کردهاند
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رنگ آمیزی؛ از کودکی تا حاال
مهسا فارسی | روزنامه نگار

هزاران کاربر شــبکههای اجتماعی قرار گرفتهاســت .در بخشهایــی از این ویدئوها

فاطمه قاسمی | مترجم

،موجوداتی با رفتاری عجیب ازجمله عبور از دیوار و ظاهر و پنهان شدن ناگهانی دیده

انتشــار تعدادی ویدئوی کوتاه ضبطشــده بهوســیله دوربینهای مداربسته

شخصی از موجودات عجیب یا غیب شدن آدمها در نقاط مختلف جهان ،موردتوجه

کیفیت پایین عکسها ب ه این دلیل است که از روی ویدئوها گرفته شدهاند و بابتش پوزش میخواهیم.

رنگآمیزی مدتی اســت که نهتنها در گروه کودکان بلکه درمیان نوجوانان و بزرگساالن هم
طرفدارهای زیادی پیدا کردهاســت .درباره اثر مثبت کتابهای رنگآمیزی بزرگساالن میگویند؛
رنگ آمیزی ،آرامشبخش ذهنهای مشغول است .به شما اجازه میدهد هنرمند درون خود ر ا پرورش
دهید و میتواند راندمان و موفقیت کاری شما را افزایش بدهد .با این اوصاف حتما به فکر فرورفتید که
ی
ل رنگآمیزی بزرگســاالن تهیه کنید و دســتبهقلم شــوید .شــاید هــم چندتای 
برای خودتان مد 
پایان کار نیست.
آمیزی این طرحها
داشتهباشید .در «خودت بســاز» این هفته میخواهم بگویم رنگ
ِ
ِ
قرار نیســت که آنها را گوشــهای بهحال خودشــان رها کنید بلکه ایــن کاغذهای رنگآمیزی شــده،
میتوانند کاربردهای جالبی داشتهباشند .بهعنوان مثال:

دابی به هواخوری میرود

دوربینهــای مداربســته ،تصویــری از
موجود ناشــناختهای شــبیه بــه «دابی»،
شــخصیت خیالــی و محبــوب در
داســتانهای هریپاتر ،گرفتهاند که در
یکــی از خیابانهای آمریــکا درحال قدم
زدن است« .ویویان گومز» ،فردی که این
نرادرشبکههایاجتماعی
تصاویرازدوربینمداربستهدرخارجازخانهاشثبتشدهاست،آ 
منتشرمیکند.ویدئودرابتداسایهنامشخصیازموجودیرانشانمیدهدکهکمیبعد،راه
رفتنغیرعادیاشدرحالیکهدستهایشرامثلپرندهایباالوپایینمیبرد،توجهراجلب
میکند.گروهیاینویدئوراساختگی،عدهایآنراشوخیچندنوجوانوبرخیهمآنموجود
رایکمهمانفرازمینیمیدانندکهتوسطدوربینشکارشدهاست.
کهای نامهربان
دلق 

بهتازگی تعدادی از ســاکنان «اسپرین 
گ
فیلد» که یک منطقه تاریخی مشــهور در
فلوریداســت ،گــزارش کردهانــد کــه در
دوربینهایمداربستهورودیخانهشان،
افرادی بــا لبــاس و کاله دلقک ســیرک
دیدهاند .در این فیلمها بهنظر میرســد
دلقکها با ایما و اشاره مقابل دوربین و رفتارهای خرابکارانهای مثل بههم ریختن تزیینات
ورودی خانه ،ســعی دارند به صاحبخانه پیامی را منتقل کنند .تا امروز هرگز هدف آنها از
ظاهرشدندربرابردوربینمعلومنشد هوپیاماحتمالیشانهمرمزگشایینشدهاست.این

میشود که درباره آن توضیح قطعی و دقیقی ارائه نشده و باعث کنجکاوی افرد زیادی

شدهاست .با اینحال امکان تایید واقعی بودن آن چه در این ویدئوها دیده میشود،
وجود ندارد و برخی آنها را ساختگی میدانند.

گزارشهاتامدتزیادیباعثوحشتساکنانشهرشد.نکتهجالباینویدئوترسهمیشگی
عدهایازمردمازدلقکهاستکهباعثشدهپایثابتفیلمهاوویدئوهایترسناکباشندولی
بیشتربهنظرمیرسدکههدفاینافراد،یکاقدامخرابکارانهبودهاست.
گمشده برای همیشه

۱

ســال  2014میــادی «الرس میتانک»
آلمانی برای تعطیالت به بلغارستان سفر
میکند.اودرمدتاقامتشدرگفتوگویی
درباره فوتبــال با چند مرد بلغــاری درگیر
میشــود کــه در ایــن جــدال ،ســر الرس
بهشدت آســیب میبیند .پزشــکان بعد از
معاینه الرس به او توصیه میکنند به علت
آسیبدیدگی گوشش ،چندروزی برگشــت اش به آلمان را به تاخیر بیندازد و در بلغارستان
بماند.الرسدرهتلینزدیکفرودگاهاقامتومدامبامادرشتماستلفنیبرقرارمیکند.او
درآخرینگفتوگوبامادرش،توضیحمیدهدکهدچارپارانویایشدیدشدهاستواحساس
امنیتنمیکند.درآخرینگزارشدیدهشدنالرس،دوربینهایمداربستهنزدیکفرودگاه
ازاودرحالرفتنبهداخلفرودگاهفیلمگرفتهاند.حدودنیمساعتبعددوبارهدوربینهااورا
نشانمیدهندکهبدونکولهپشتیودیگروسایلهمراهشباحالتیترساندرحالدویدن
به بیرون فرودگاه و به سمت جنگلی در همان نزدیکی است .این آخرین تصویری است که از
الرسبهثبترسیدهوبعدازآن،اوبرایهمیشهوبیهیچردونشانیناپدیدمیشود.هیچبعید
نیستمردبینواپسازورودبهجنگلدرچالهایافتادهیاتوسطحیوانیوحشیشکارشد هو
برایهمیشهازصحنهروزگارمحوشدهباشد.بااینحالماوراییجلوهدادنقصههاهمیشه
طرفدارانبیشتریازحدسهایواقعبینانهدارد .منابعmirror، dailymail،clickorlando:

میتوانید از آنها بهعنوان کاغذکادوی منحصربهفرد استفاده
کنید و هدیــه را داخلش بپیچیــد .اینطوری ارزش هدیه شــما
چندبرابر خواهدشد.
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میتوانید چندتایی از آنها را که باظرافت و حوصله رنگآمیزی
کردهاید ،قاب کنید و بگذارید توی دکور خانه.

ِ
نشــانک زیبا بــرای کتابها بهکار
این ایده میتواند بهجای یک
برود.

۴

بالتازار

با این کاغذها میتوانید کارتپستال یا پاکت نامه درست کنید.

این واکسن ما کی حاضر میشود؟
مریم ملی | روزنامه نگار

آقاچیشداینواکسنما؟پسکیبهدستمانمیرسدوماراازشراینویروسو
خانهنشینیوتعطیلیهایزورکینجاتمیدهد؟اصالمیشودبهاینواکسنهاامیدواربود
یانه؟شایدباخودتانفکرکنیدچطورمیشودکهبرایبیماریهایسختتریمثلآبلهوفلج
اطفالووباواکسنداریمولیبرایکروناهنوزیکواکسندرستوحسابیپیدانشدهاست.
اینهابیماریهایسختوسنگینیهستندکهانسانهاسالهاستواکسنشانراکشف
نبه این شکل آن را نمیشناختیم
کردهاند اما کرونا یک ویروس نوظهور است که تا قبل از ای 
و حاال زمان الزم اســت تا تمام مراحل ساخت واکســن انجام شــود .یکی از تفاوتهای مهم
ساخت واکســن کرونا با واکســنهای بیماریهای دیگر این اســت که در واکسنهای رایج
برای بیماریهای ویروســی معموال از ویروس کشته یا ضعیفشده اســتفاده میشود اما در
تهیه واکسن کرونا رمز ژنتیکی ویروس بهکار میرود .چطوری؟ در آزمایشگاه ،ویروس کرونا
راموردبررسیقرارمیدهندوبخشیازویروسراکهبه«»RNAیاهمانرمزژنتیکیمعروف
است،برایساختواکسناستفادهمیکنند.بعدواکسنرابهبدنبیمارتزریقمیکنندکه
دیدنی

مواد آن وارد سلولهای بدن میشوند و
پروتئین شاخکیشکل ویروس را تولید
میکنند.اینجاستکهمامورانامنیتی
بدن (سیســتم ایمنــی) بــو میبرند که
اتفاقاتی درحال رخ دادن است و کمکم
میفهمنــد چیــزی وارد بــدن شــده که
بیگانه اســت و باید برایــش پادتن تولید
کننــد .اینطــوری واکســن میتواند با
دادن رمز ژنتیکی ویروس به بدن ،آن را
دربرابرورودویروساصلیمقاومکند.اینواکسنهابه«»mRNAمعروفهستندودرمقایسه
باواکسنهایسنتی،سریعترآمادهمیشوندوارزانترهستند.واکسنهاییکهتاامروزبرای
کرونادرحالتولیدهستند«،مدرنا»و«فایزر»اندکهمتعلقبهشرکتهایآمریکایی-آلمانی
هستندودرمرحلهسومآزمایشیقراردارند.بایدتااوایلدیماهصبرکنیموببینیمچهزمانی
برایارسالبهکشورهایمختلفدنیاآمادهمیشوند.
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با ایــن روش میتــوان یک قوطــی دورریختنــی را تبدیل به یک
جامدادی زیبا کرد.

بااینایدههاموافقهستید؟خوشحالمیشویمکهشماهمایدههای
خالقانهای را که با این روش میشود پیاده کرد ،با ما درمیان بگذارید.
آثار شما

مهربان نامرئی
گلسا عبدا...پور|  ۱۳ساله

او با کولهباری از تجربه ،علم و خاطرات ســبک و ســنگین گذشته ،پلهپله سرنوشــت را باال میرود .با هر
هدفش باری جدید بر دوش او اضافه میشود و کولهبارش سنگینتر .بعضی بارها مثل اندوه ،خستهترش
میکند و مهربانیها و محبتها به او عصایی میدهند که راحتتر از پلهها باال برود .قطرههای خستگی از
پیشانیاش سرازیر است و نگاهش به پله باالتر اما زیر پای خود را نمیبیند .پلکان ترکخورده و بیثبات و
فضاهای خالی بین پلهها برای او بیمعناست .پس چگونه او با همه این پرتگاهها هنوز اینجاست؟ دست
نامرئی پروردگار مهربان درکار است .او با دست مهربانش فضاهای خالی را پر میکند و نسیم امید را به
ما میدهد اما نگاه ما از او غافل است.

چیزهایی که منیدوین!

روزهای سخت ،رفتنیاند
پرنیان پاکروان|  ۱۷ساله

خرسهای قطبی ،چپدستاند

منبعboredpanda :
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خرسگریزلیمیتواندبهاندازه
میانگینسرعتیکاسب،بدود

فیلها تنها پستاندارانی
هستند که نمیتوانند بپرند

سمورهای آبی موقع خوابیدن
دست یکدیگر را میگیرند که
جریان آب از هم جد ایشان نکند

مشــکالت میآیند .اندکی بین مــا میمانند و چند وقتــی مهمان زندگیمان میشــوند .گاهی
نصیحتمان میکنند ،گاهی از ما تاوان میخواهند اما وجودشــان برایمان الزم اســت! الزم است که
گاهی بیایند تا جنگیدن را بیاموزیم؛ طعم رســیدن را بچشــیم و قابش کنیم به دیــوار خاطرات دلمان.
فراموش نکــن! اینروزهــا خواهندگذشــت .درختــان زندگی دوبــاره شــکوفه خواهندداد .مــا دوباره
خواهیمخندید .باز هم در بهشــت زندگی سرمســتانه میدویم و کنار یکدیگر خوشحال خواهیمبود .به
گذر کردن از مشکالت باور داشتهباش!

